Prisliste Volvo V90 Cross Country VOR
Priserne er pr. 1. januar 2018 (MY18). De vejledende nyvognspriser er inkl. moms, men eksl. leveringsomkostninger på 3.980,- kr. Der tages forbehold for trykfejl, ændringer i specifikationer, modelprogram og priser. S = standardudstyr. – = ikke tilgængelig.

Udstyrsvarianter

HK

Cyl.

Gearkasse

Km/l

CO2

D5 AWD*

235

4

8-trins aut.

18,9

139

B

167

D

T5 AWD

250

4

8-trins aut.

* D5 med Power Pulse.				

13,7

Energiklasse

O = u/b (alternativ mulighed).

Ejerafgift

Trækvægt			

Volvo Ocean Race

2.880,-

2.500 kg.			

954.265,-

2.005,-

2.400 kg.			

971.565,-

Ejerafgift er pr. halve år.
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Prisliste Volvo V90 Cross Country VOR
Priserne er pr. 1. januar 2018 (MY18). De vejledende nyvognspriser er inkl. moms, men eksl. leveringsomkostninger på 3.980,- kr. Der tages forbehold for trykfejl, ændringer i specifikationer, modelprogram og priser. S = standardudstyr. – = ikke tilgængelig.

Standardudstyr:

Unikke Volvo Ocean Race detaljer:

12V stik ved for- og bagsæde og i
bagagerum

Global åbning/lukning af vinduer og evt.
soltag via fjernbetjeningen

18" bremseskiver, for

Hill Descent Control

20" letmetalfælge 5-egede Silver DC
245/45 R20

Hill start assist

230V stik bagpå midterkonsol

Interiør belysning ”High level”

3-eget læderrat med Uni deco
60/40 splitbagsæde
Airbagafbryder i passagersiden
Armlæn med kopholder bag
Armlæn for med kopholder
Aut.nedblændende bakspejl med kompas
Bagagerumsdækken, manuel
Beklædt instrumentpanel, kunstlæder
Beskyttelsesliste i metal ved bagagerum
Capless filling - brændstofbestemt
tankstuds
Clean Zone Interior med AQS
(aktivt kulfilter)
Digital instrumentering 12,3”
Dobbelte integrerede afgangsrør
Drive Mode Settings
Dækreparations-kit med kompressor
Dæktrykskontrol (iTPMS)
Elektromekanisk parkeringsbremse
El-førerstol med hukommelse
El-justerbar lændestøtte, 4-vejs
El-justerbare sidespejle med varme
El-indfældbare sidespejle
El-nedfældbart ryglæn og nakkestøtter
2. sæderække (One Touch Fold)
El-ruder for og bag
El-styret bagklap, hands-free åbning og
lukning
Fjernbetjent centrallås med keyless start
Forlygtevaskere
Førstehjælps-kit

O = u/b (alternativ mulighed).

Home Safe lysfunktion
Internet maps
IntelliSafe funktioner:
• ABS bremser
• Automatisk bremsning efter
		kollision
• Automatisk oplåsning af døre ved
		kollision
• Bremsepedalen kollapser ved
		ulykke
• Driver Alert Control
		(træthedsregistrering)
• ESC antiudskridningssystem med
		 EBA (”panikbremseassistent”)
• WHIPS for, Whiplash protection
• Hastighedsbegrænser, kan tilpasse
		 hastighed efter færdselstavler
		system
• IDIS, Intelligent Driver Information
		System
• IntelliSafe Assist
		
• Adaptive Cruise Control
		
• Queue Assist
• Pilot Assist (en hånd på rattet.
			 Op til 130 km/t)
• Lane Keeping Aid
• Energiabsorberende
		 siddehynder ved ulykke
		 (mindsker risikoen for
		 kompressionsskader i ryggen)
• IC airbaggardiner
• Airbag i fører- og
		passagersiden
• Knæairbag i førersiden
• Lane Departure Warning
		 (akustisk signal ved utilsigtet
		vognbaneskift)
• Run Off Road Mitigation

• City Safety:
		
• Cross Trafic Detection with full
			auto brake
		• Collision Warning with full auto
			brake
		
• Pedestrian Detection with full
			 auto brake
• Cyclist Detection with full auto
			brake
• Large Animal Detection
		
• Pre-prepared brake system
		
• Pre-prepared safetybelts
• SIPS airbags
• Færdselstavlegenkendelse
ISOfix ved bagsædet, yderpladser

Sensus Connect High Performance:
• 9,3” touch screen
• 224W forstærker
• 10 højtalere
• Bluetooth® til håndfri telefoni og
		 musik streaming
• 6 kanals forstærker
• USB-stik

2 USB-stik ved anden sæderække

Seleforstrammere på alle pladser

Indstigningspaneller "Volvo Ocean Race"

Siddehyndeforlængelse for, manuel

Indtræk*: Contour sæder med Nappa
læder/stof i Volvo Ocean Race design,
vælg mellem Blond/Grey eller Charcoal/
Charcoal

Siderudelister i High Gloss Black
Smartphone integration
Solgardiner i sidedøre

Klimaanlæg 2 zoner (ECC)

Tyverialarm med:
• Dead Lock funktion
• Bevægelsessensor

Kørecomputer

Tågeforlygter, LED

Kørelys med lyssensor

Udvendig temperaturmåler

Lastbeskyttelsesnet i pose
(kan opbevares under lastrumsgulvet)

Varme i forsæder

Jalousilåg i midterkonsollen

LED forlygter med AHB (op/ned)
(Tors Hammer design)

2 USB-stik i bagagerum, højre side
Beklædt ryglæn på forsæderne
Ekstra lys i bagklap til oplysning af
bagagerum
Ekstra sædebetræk, vandafvisende og
vaskbart

Kølergril i Volvo Ocean Race design; Satin
silk og Matt Grey
Lastskinner i gulvet i bagagerum
Måtter i tekstil, for og bag
Måtter i gummi for og bag i Volvo Ocean
Race design (gennemsigtige)
Nederste grill i Grey
Netlommer i bagagerum
Orange syninger, kanter og sikkerhedsseler

Luftaffjedring, bag (Niveaumatic)

Paneler i Carbon Fiber

Låsbare hjulbolte

Semi-Integreret lommelygte i bagagerum,
højre side

Make up spejle med lys
Manuelt justerbar passagersæde med
el-styret højde
Metallak Crystal White (707)

Skid plate med orange detaljer for og bag
Vandafvisende taske i Volvo Ocean Race
design

Multijusterbart rat
Nedre panel og skærmkassekanter i Grey
Nøgle-enhed læderbeklædt
Nøglefri betjening døre/start inkl. Key-tag
Parkeringssensor, for og bag
Ratfjernbetjening
Regnsensor
Roof Rails i Silver, integrerede

* Sæderne har læder på alle siddeflader og
kunstlæder på siderne, i dørerne og bag
på nakkestøtterne.
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